
Inschrijfformulier Padelschool Meijer 

Voornaam: ………………….………………………………………………
Achternaam: ……………………………………………………………….
Voorletters: …………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………….
Postcode:……………………..Woonplaats:.……………………….
Geboortedatum:……………………………………………………......
E-mail adres: ……………………………………………………………..
Telefoonnummer: ……………………………………………………….
Mobiel: 06-….………………………………………………..…………….
Voorkeuren groep: ………………………………………………………
Bent u al lid van TEZ? ……………………………….

Trainingsmogelijkheden:
Omcirkel u pakket keuze.

Pakket Aantal leerlingen Lesduur Aantal lesweken Per maand

1 4 45 min 15 € 27,-

2 4 60 min 15 € 36,-

3 2 45 min 15 € 54,-

Accommodatie

De lessen van Padelschool Meijer zullen plaats vinden bij tennisvereniging Enschede zuid (TEZ).Deze locatie is buiten. 

Beschikbare tijden voor de training
Maandag Vanaf/Tot: …………………………………………… uur
Woensdag Vanaf/Tot: …………………………………………… uur
Donderdag Vanaf/Tot: …………………………………………… uur

Machtiging
Ondergetekende machtigt Padelschool Meijer het afgesproken lesbedrag af te schrijven van

Bank/giro nummer: ………………………………………………………………………………………………………..

t.n.v: ………………………………………………………………………………………………………………………………

De automatische incasso zou plaatsvinden rond de 25ste  van iedere maand gedurende 5 maand. Bij minderjarigen dienen de 

ouders/wettelijke vertegenwoordigers te tekenen.

Datum: Handtekening/naam:  

………………………………… …………………………………

Padelschool Meijer P/a Mariendaal 139 7544 NH Enschede
e-mail:PadelschoolMeijer@outlook.com Rek nr: NL97RABO0310617529 Kvk: 64621383
Tel: 06 - 45110146

Tennisvereniging Enschede Zuid  •   tezenschede.nl   •   Geessinkweg 154   7544 RB   Enschede   •   T 053-4770258



Betalingen 
De betaling gaat via automatische incasso. De leerling heeft een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend en hiermee de 
padelschool gemachtigd het bijbehorende lesbedrag maandelijks af te laten schrijven. 

Lesduur 
De lessen bij Padelschool Meijer duren 30, 45 of 60 minuten. 

Lesindeling 
De indeling vindt plaats op basis van niveau, leeftijd en beschikbare dag en tijd. De trainingen vinden plaats van maandag t/m 
donderdag. De indeling van de lessen worden tijdig bekend gemaakt. 

Verzuim van cursist 
Indien u zelf verhinderd bent wordt deze les niet ingehaald. Wel bestaat er de mogelijkheid om bij een andere groep een keer 
in te vallen indien mogelijk. 

Verzuim van de padelleraar 
Indien de tennisleraar door omstandigheden niet kan lesgeven krijgen de leerlingen hier tijdig een persoonlijk bericht over. De 
leraar overlegt met de desbetreffende groep wanneer de les word ingehaald. Als de omstandigheden het toelaten kan het ook 
zo zijn dat de leraar een vervanger regelt.
 
Uitval door weeromstandigheden 
Als de trainer beslist de les niet door te laten gaan door weeromstandigheden zal de les ingehaald worden tot een maximum 
van 3 inhaallessen. 

Aansprakelijkheid 
De padelleraar is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en diefstal of beschadiging van voorwerpen van de 
leerlingen. 

Lidmaatschap 
Wilt u lessen volgen dan is het verplicht lid te zijn van Tennis-/Padelvereniging Enschede Zuid (TEZ). 
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